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Pozmeňujúci návrh  1 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marco Valli 

 

Správa A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

2017/2142(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. berie na vedomie rozhodnutie 

Súdu pre verejnú službu Európskej únie z 

novembra 2014 týkajúce sa bývalého 

vnútorného audítora výboru; uznáva, že 

Súd pre verejnú službu Európskej únie 

rozhodol, že výbor musí bývalého 

vnútorného audítora odškodniť, pričom 

však zamietol obvinenia, ktoré audítor 

vzniesol; poznamenáva, že výbor 

promptne vyhovel rozhodnutiu Súdu pre 

verejnú službu Európskej únie a vyplatil 

odškodnenie; preto sa domnieva, že výbor 

sa podieľal na spravodlivom, čestnom a 

spravodlivom riešení prípadu, ako 

požadoval Výbor pre kontrolu rozpočtu 

Parlamentu vo svojej správe o udelení 

absolutória za rok 2015; poznamenáva, že 

bývalý interný audítor podal novú vec 

proti výboru v novembri 2015; 

poznamenáva, že v decembri 2017 sa 

uskutočnilo vypočutie a rozhodnutie 

Súdneho dvora sa očakáva v lete roku 

2018; poznamenáva, že výbor nemá vplyv 

ani na to, že žalobca podal nový prípad, 

ani na časový rozvrh Súdneho dvora; 

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Výbor ani po dvoch rozhodnutiach Súdu 

pre verejnú službu Únie1a a správe 

Európskeho úradu pre boj proti 

podvodom (OLAF) o danom prípade2a, 

správe Útvaru PMO Komisie3a a 

uzneseniach Parlamentu4a, a najmä po 

uznesení Parlamentu o absolutóriu za rok 

2015, v ktorom Parlament vyzýva Výbor, 

aby do konca roka 2017 zabezpečil 

spravodlivé, čestné a nestranné urovnanie 

prípadu oznámenia nekalých praktík zo 

strany bývalého vnútorného audítora 

Výboru, nedokázal vyriešiť tento prípad a 

ani v tomto smere nevynaložil skutočné 

úsilie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

tento konflikt spôsobil oznamovateľovi 

veľkú stratu, ujmu a utrpenie; žiada 

preto, aby Výbor uznal postavenie 

vnútorného audítora ako oznamovateľa 

konajúceho v dobrej viere a konečne 

uzavrel prípad spravodlivou, čestnou a 

nestrannou dohodou so svojím bývalým 

vnútorným audítorom; 

 _________________ 

 1a Rozsudok Súdu pre verejnú službu zo 7. 

mája 2013, vec F-86/11 

(ECLI:EU:F:2011:189) a z 18. novembra 

2014, vec F-156/12 
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(ECLI:EU:F:2014:247). 

 2a Záverečná správa úradu OLAF z 

8. októbra 2003. 

 3a Správa útvaru PMO Komisie z 8. mája 

2008. 

 4a Uznesenia Európskeho parlamentu 

z 29. januára 2004 (Ú. v. EÚ L 57, 

25.2.2004, s. 8), 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ 

L 330, 4.11.2004, s. 153), 12. apríla 2005 

(Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 54), 27. 

apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 340, 6.12.2006, s. 

44), 29. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 255, 

30.9.2015, s. 132), 28. apríla 2016 (Ú. v. 

EÚ L 246, 14.9.2016, s. 152) a 27. apríla 

2017 (Ú. v. EÚ L 252, 29.9.2017, s. 135). 

Or. en 

 


